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3.�Зміна�деформованих��літин���бі��збільшення�при
всіх�термінах� вживання�важ�их�металів�більше�вира-
жена� за� рах�но�� збільшення� незворотньо� деформо-
ваних�еритроцитів.�Тривалий�поліморфізм�еритроцитів
визначає� їхню� ф�н�ціональн�� неповноцінність,� що
може� призвести� до� дезор$анізації� системи� червоної
�рові� й� підтвердж�є� не$ативний� вплив� техно$енно$о

мі�роелементоз�.
4.�Зміни� морфометричних�по�азни�ів� еритроцитів

мають�односпрямований�напрям,�зменш�ючись���всіх
дослідж�ваних� серіях�щ�рів.

Отримані�е�спериментальні�дані�мож�ть�б�ти�ви�о-
ристані�для�розроб�и�шляхів��оре�ції� виявлених�мор-
фоф�н�ціональних� змін� червоної� �рові.
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Summary.�In�this�work�there�are�data�on�ultrastructural�changes�of� the�erythrocyte�and�physiological�measures�of�the�red�blood�of
young�laboratory�rats�under�conditions�of�using�heavy�metal�salts.
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Резюме.�Визначені�ві�ові�та�статеві�особливості�поперечно�о�та�повздовжньо�о�розмірів�передньої�черепної�ям�и��
пра�тично�здорових�місь�их�юна�ів�та�дівчат�Подільсь�о�о�ре�іон�.�Вcтановлені�значні�ві�ові�та�статеві�розбіжності�повздов-
жньо�о�та�поперечно�о�розмірів�передньої�черепної�ям�и�я����юна�ів,�та��і���дівчат.
Ключові�слова:�передня�черепна�ям�а,�статевий�диморфізм,�юнаць�ий�ві�,�повздовжній�розмір�передньої�черепної
ям�и,�поперечний�розмір�передньої�черепної�ям�и.

Вст�п
Ві�ові�та�статеві�особливості� б�дови�черепа�є�важ-

ливим�аспе�том��раніоло$ічних�досліджень,�я�і�наочно
підтвердили,�що� вивчення� статево$о� диморфізм�� та
ві�ових�відмінностей�розмірних�хара�теристи��черепа
й�зіставлення�тенденцій�мінливості�в�чоловічих�і�жіно-
чих�вибір�ах�становить�значний�інтерес�і�дає�додат�ов�

інформацію�[Байба�ов,� 2003].�При�цьом��збері$ається
цілий�ряд�дис��сійних�питань�щодо�фа�торів�і�механізмів
форм�вання� між$р�пової� і� вн�трішньо$р�пової� варіа-
бельності�проявів�статево$о�диморфізм��б�дови�чере-
па���юна�ів�та�дівчат.�Специфічні�анатомічні�параметри
�творень�передньої�черепної�ям�и�з��рах�ванням�її�інди-
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від�альної� мінливості,� а� та�ож� ві�ові� та� статеві
відмінності,�до�цьо$о�час��вивчені�недостатньо.

Методи�стереота�сично$о�наведення�із�застос�ван-
ням�вентри��ло$рафії�й�стереота�сичних�атласів,�що�ви-
�ористов�валися�дотепер,�не�давали�змо$��врахов�ва-
ти� ві�ов�� та� статев�� варіабельність� $оловно$о� моз��
пацієнтів,�що�призводило�до�помило��наведення�[Гай-
воронс�ий�2006].�Впровадження�в�стереота�сис��омп-
'ютерної�томо$рафії�дозволяє�підвищити�точність�в�на-
веденнях� [Ка$ан,� 2006].� Крім� то$о,� ви�ористання�цих
методів�дає�можливість�здійснювати�втр�чання�при�аб-
сцесах,�п�хлинах�й�інших�захворюваннях�передньої�че-
репної�ям�и.

Метою�нашо$о�дослідження�стала�розроб�а�норма-
тивних�морфометричних�параметрів�передньої�череп-
ної�ям�и� (повздовжній� та�поперечний�розмір�на�рівні
томо$рам�1,�2)���пра�тично�здорових�місь�их�юна�ів�та
дівчат�Подільсь�о$о�ре$іон�.

Матеріали�та�методи
Попередньо� б�ло� проведено� первинне�ан�ет�ван-

ня�1722�місь�их�юна�ів�(від�17�до�21�ро��)�та�дівчат�(від
16�до�20�ро�ів)�для�відбор��представни�ів���раїнсь�ої
етнічної� $р�пи,� �отрі� �� третьом�� по�олінні� проживали
на� території�Поділля.� У�рез�льтаті� б�ло� відібрано� 602
юна�а�та�537�дівчат,�я�им�провели�тестов��с�ринін$-оц-
ін���стан��здоров'я,�після�я�ої�247�юна�ам�та�235�дівча-
там,�що� залишилися,� б�ло�проведено:�психофізіоло$і-
чне�та�психо$і$ієнічне�ан�ет�вання,��льтразв��ова�діа$-
ности�а� серця,�ма$істральних�с�дин,�щитоподібної� за-
лози,� паренхіматозних� ор$анів� черевної� порожнини,
сечово$о�міх�ра,�мат�и�та�яєчни�ів�(��дівчат);�стандарт-
н�� рео�ардіо$рафію� та� реовазо$рафію;� спіро$рафію;
визначення�основних�біохімічних�по�азни�ів��рові;�сто-
матоло$ічне� обстеження;� при�-тест� з� мі�ст-алер$ена-
ми,�тощо).�У�рез�льтаті�в�за$альн��$р�п��пра�тично�здо-
рово$о� населення� б�ло� відібрано� 168�юна�ів� та� 167
дівчат.� Із�них�82�юна�ам�та�86�дівчатам�б�ло�проведе-
но��омп'ютерн��томо$рафію�$олови.

Комп'ютерно-томо$рафічне� дослідження� $олови
проводили�за�стандартною�методи�ою�нейровіз�алізації
за� допомо$ою� спірально$о� �омп'ютерно$о� томо$раф�

"SeleCT�SP"�фірми�"Elscint"�(Ізраїль)���$оризонтальном�
положенні� пацієнта�на� спині,� $оловою��перед�на�спец-
іальній�підставці�для�$олови.�Морфометричне�досліджен-
ня� в�лючало� вивчення�поздовжньо$о� та� поперечно$о
розмірів�передньої�черепної�ям�и�на�рівні�Т-1�та�Т-2.

Статистична�оброб�а�отриманих�рез�льтатів�прове-
дена�в�па�еті�"STATISTICA�5,5"�(належить�ЦНІТ�ВНМУ�ім.
М.І.Пиро$ова,�ліцензійний�№�АXX�R�910A374605FA)�з�ви-
�ористанням�непараметричних�методів�[Гланц,�1998].

Рез�льтати.� Об<оворення
Рез�льтати�обстеження�ві�ових�та�статевих�особли-

востей� повздовжньо$о� та� поперечно$о�розмір�� пере-
дньої� черепної� ям�и� на�рівні� томо$рами� 1,2� відобра-
жені�на�рис.�1-2.

Аналіз�ючи� повздовжній� розмір� передньої� череп-
ної�ям�и�на�рівні�томо$рами�1,�2�ми�прийшли�до�вис-
нов��,� що� зазначений� розмір� статистично� значимо
(р<0,01-0,001)�більший���юна�ів���цілом��порівняно�із
за$альною�$р�пою�дівчат�(див.�рис.�1а-б).

Порівнюючи�повздовжній�розмір�передньої� череп-
ної�ям�и�на�рівні�томо$рами�1���юна�ів�різно$о�ві���ми
визначили,�що� �� 21-річних�юна�ів� зазначений� по�аз-
ни��достовірно�(р<0,05)�більший,�ніж���17-річних�та�має
тенденцію� (р=0,069)�до�більших� значень� відносно� 18-
річних.�Абсолютні�значення�поздовжньо$о�розмір��пе-
редньої�черепної�ям�и�на�рівні�томо$рами�1�збільш�єть-
ся���юна�ів�від�17(59,95±12,25)�до�21(69,46±9,27)�ро�ів,
особливо�17-19-річний�період�(див.�рис.�1а).�У�16-річних
дівчат�повздовжній�розмір�передньої�черепної�ям�и�на
рівні�томо$рами�1�достовірно�(р<0,05)�менший�порівня-
но� з�дівчатами� 17,� 18� і�20� ро�ів.� В� свою� чер$�,� �� 19-
річних� дівчат� в�азаний� розмір� статистично� значимо
(р<0,05-0,01)� менший,� ніж� �� дівчат� 17,� 18� і� 20� ро�ів
(див.�рис.�1а).

Повздовжній� розмір� передньої� черепної� ям�и� на
рівні�томо$рами�2���юна�ів�різно$о�ві���не�має�статис-
тично�значимих�відмінностей�або�тенденцій�до�відмінно-
стей� величини� в�азано$о� по�азни�а� (див.� рис.� 1б).� У
дівчат� відмічаємо� інш�� сит�ацію:� зазначений� розмір
статистично�значимо�(р<0,05-0,01)�менший���16�річних
порівняно�з�17,�18�і�20-річними.�У�19-річних�дівчат�по-

Рис.�1.�Поздовжній�розмір�передньої�черепної�ям�и�на�рівні�томо$рами�1(а)�та�2(б)���юна�ів�і�дівчат�в�залежності�від�ві���(мм).
Приміт@и� т�т� і� в� подальшом�:�1.�Mean�Mean� -� середня�вибір�и;�2.�Mean±SE� -�±�похиб�а�середньої;� 3.�Mean±SD� -�±� середнє
�вадратичне�відхилення;� 4.�Ю� -�юна�и�вза$алі;� 5.�Д� -�дівчата�вза$алі;� 6.�Ю17-21,�Д16-20� -�юна�и� і� дівчата� відповідно$о�ві��.
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�азни��достовірно�(р<0,05)�менший�порівняно�з�18-�та
20-річними�(див.�рис.�1б).

У� 19-річних� дівчат� повздовжній� розмір� передньої
черепної�ям�и�на�рівні�томо$рами�1�достовірно�(р<0,05)
менший�порівняно�з�юна�ами�відповідно$о��алендарно-
$о�(19�ро�ів)�і�біоло$ічно$о�(20�ро�ів)�ві���(див.�рис.�1а).

Аналіз�ючи� ві�ові� та� статеві� відмінності� повздовж-
ньо$о�розмір��передньої�черепної�ям�и�на�рівні�томо$-
рами� 2� ми� робимо� висново�,�що� в�азаний� по�азни�
достовірно� (р<0,05)�більший� ��юна�ів� 18-19� ро�ів� по-
рівняно�з�дівчатами�відповідно$о��алендарно$о�ві��.�У
всіх�ві�ових�$р�пах� (17-21�ро�ів)���юна�ів�відмічається
статистично� значимо� (р<0,05-0,001)� більший� зазначе-
ний�розмір�порівняно�з�дівчатами�одна�ово$о�біоло$іч-
но$о�ві���(16-20�ро�ів)�(див.�рис.�1б).

Поперечний�розмір�передньої�черепної�ям�и�на�рівні
томо$рами�1,�2�статистично�значимо�(р<0,001)�більший
��юна�ів�в�цілом��порівняно�із�за$альною�$р�пою�дівчат
(див.�рис.�2а-б).

Аналіз�ючи� відмінності� поперечно$о�розмір��пере-
дньої�черепної�ям�и�на�рівні�томо$рами�1���юна�ів�різно-
$о�ві��,�встановлено,�що�зазначений�по�азни��достові-
рно�(p<0,05)�менший���юна�ів�18�ро�ів�порівняно�з�20-
21-річними� та� має� незначн�� тенденцію� (p=0,086)� до
менших�значень�порівняно�з�юна�ами�19�ро�ів(див.�рис.
2а).�У�дівчат�різно$о�ві���не�виявлено�статистично�зна-
чимих�відмінностей�або�тенденцій�до�відмінностей�ве-
личини�в�азано$о�по�азни�а�(див.�рис.�2а).

Я����юна�ів,�та��і���дівчат�різних�ві�ових�$р�п�в�аза-
ний�по�азни��на�рівні�томо$рами�2�не�має�статистично
значимих�відмінностей�або�тенденцій�до�відмінностей
йо$о�величини�(див.�рис.�2б).

Порівняння�поперечно$о�розмір��передньої�череп-
ної�ям�и�на�рівні�томо$рами�1���юна�ів�та�дівчат�відпо-
відно$о� �алендарно$о� і� біоло$ічно$о� ві��,� по�азало:

розмір�статистично� значимо� (p<0,05-0,001)�більший� �
юна�ів� 17,� 19� і� 20� ро�ів� та� має� незначн�� тенденцію
(p=0,082)� до� більших� значень� величини� по�азни�а� �
18-річних�юна�ів� порівняно� з� дівчатами� відповідно$о
�алендарно$о� ві��.� У�юна�ів� 19-21� ро�ів� відмічається
статистично� значимо� (p<0,01-0,001)� більший� розмір
порівняно�з�дівчатами�відповідно�18-20�ро�ів,�а�та�ож
має�тенденцію�(p=0,099;�p=0,067)�до�більших�значень��
17-18-річних�юна�ів� порівняно�з�дівчатами�відповідно-
$о�біоло$ічно$о�ві���(див.�рис.�2а).

Поперечний�розмір�передньої�черепної�ям�и�на�рівні
томо$рами�2�достовірно�(p<0,05)�менший���дівчат�17,
19�ро�ів,�ніж���юна�ів�одна�ово$о��алендарно$о�та�відпо-
відно$о� біоло$ічно$о� ві��.� Привертає� �ва$�� незначна
тенденція�(p=0,078)�до�більших�значень�по�азни�а���17
та�21-річних�юна�ів���порівнянні�з� дівчатами�відповід-
но$о�біоло$ічно$о�ві���(див.�рис.�2б).

Виснов@и� та� перспе@тиви� подальших
розробо@

1.� Встановлено,�що� в� цілом�� повздовжній� і� попе-
речний� розмір� передньої� черепної� ям�и� достовірно
більший���юна�ів�порівняно�з�дівчатами.

2.� Серед�юна�ів� та�дівчат�різно$о� ві�ових� $р�п�не
виявлено�за�ономірно$о�зростання�величини�по�азни-
�а�з�ві�ом.

3.�Визначена�с�ттєва�різниця�вищев�азаних��омп'ю-
терно-томо$рафічних�розмірів� між�юна�ами� і� дівчата-
ми�різних�ві�ових�$р�п.

4.� Встановлений� виражений� статевий� диморфізм
по�азни�а�я��за�біоло$ічним,�та��і��алендарним�ві�ом.

В� подальшом�� нами� план�ється� вивчити� ві�ові� та
статеві�особливості�стр��т�р�передньої�черепної�ям�и,
що� може� б�ти� ви�ористано� �� �омп'ютерно-томо$-
рафічній�діа$ностиці.

Рис.�2.�Поперечний�розмір�передньої�черепної�ям�и�на�рівні�томо$рами�1(а),�2(б)���юна�ів�і�дівчат���залежності�від�ві���(мм).
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ОСОБЕННОСТИ� ПРОДОЛЬНОГО� И� ПОПЕРЕЧНОГО� РАЗМЕРОВ� ПЕРЕДНЕЙ� ЧЕРЕПНОЙ� ЯМКИ� У
ПРАКТИЧЕСКИ� ЗДОРОВЫХ� ГОРОДСКИХ� ЮНОШЕЙ� И� ДЕВУШЕК� ПОДОЛЬСКОГО� РЕГИОНА� ПО� ДАННЫМ
КОМПЬЮТЕРНОЙ� ТОМОГРАФИИ
Шаю	
 А.В.,
 Фомина
 Л.В.
Резюме.� Определены� возрастные� и� половые� особенности� продольно�о� и� поперечно�о� размеров� передней� черепной
ям�и� �� пра�тичес�и� здоровых� �ородс�их� юношей� и� дев�ше�� Подольс�о�о� ре�иона.� Установлены� значительные� возраст-
ные� и� половые� различия� продольно�о� и� поперечно�о� размеров� передней�черепной� ям�и� �а�� �� юношей,� та�� и� �� дев�ше�.
Ключевые� слова:� передняя� черепная� ям�а,� половой� диморфизм,� юношес�ий� возраст,� продольный� размер� передней
черепной� ям�и,� поперечный� размер� передней� черепной� ям�и.

PECULIARITIES� OF� LONGITUDE� AND� TRANSVERSE� SIZES� OF� THE� FRONT� CRANIAL� PIT� IN� PRACTICALLY
HEALTHY� URBAN� JUVENILES� AND� GIRLS� OF� PODOLLIA� REGION
Shayuk
 A.V.,
 Fomina
 L.V.
Summary.�Age�and�sexual�peculiarities�of�longitude�and�transverse�sizes�of�the�front�cranial�pit� in�practically�healthy�urban�juveniles
and�girls�of�Podollia�region�are�determined.�They�are�estimated�significant�age�and�sexual�differences�of�the�longitude�and�transverse
sizes�of�the�front�cranial�pit�both�in�youth�and�girl.
Key�words:�front�cranial�pit,�sexual�dimorphism,�youth�age,�longitudinal�size�of�front�cranial�pit,�transversal�size�of�front�cranial�pit.
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БУДОВА�ЗУБНОГО�СОСОЧКА�ЗАЧАТКІВ�МОЛОЧНИХ�РІЗЦІВ�НА�18-25
ТИЖНЯХ�ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО�РОЗВИТКУ
Старчен	о
 І.І.
Вищий� державний�навчальний� за�лад�У�раїни� "У�раїнсь�а�медична� стоматоло$ічна�а�адемія"� (в�л.�Шевчен�а,� 23,
м.�Полтава,�У�раїна)

Резюме.�У�роботі�вивчалася�б�дова�з�бно�о�сосоч�а�зачат�ів�молочних�різців�людини�на�пізніх�етапах�вн�трішньо�троб-
но�о�розвит��.�Встановлено,�що�в�період,�що�вивчається,���с�ладі�з�бних�сосоч�ів�молочних�різців�розрізняється�з�бна
п�льпа�і�власне�з�бний�сосочо�,�що�форм�ється.�У�з�бній�п�льпі,�що�форм�ється,���свою�чер���визначається�центральна�і
периферична�(дентинобластична)�зони.�Висловлюється�прип�щення,�що�збільшення��іль�ості��літинних�елементів�з�бної
п�льпи,�що�форм�ється,�відб�вається�за�рах�но��розмноження�і�диференціювання�мезенхімних��літин,�що�знаходяться�в�ній.
Ключові� слова:� розвито�� з�ба,� з�бний� сосочо�.

Вст�п
Розвит��� з�бощелепної� системи� людини� й� дея�их

тварин�присвячена�достатня��іль�ість�до�ладних�робіт
[Би�ов,�1995;�Гемонов�и�др.,�2002;�Прил�ць�ий,�2004].
Досить�ґр�нтовно�вивчена�стр��т�рна�ор$анізація�з�б-
но$о� сосоч�а� зачат�ів� молочних� з�бів� різних� $р�п� на
ранніх� етапах� одонто$енез�� [Прил�ць�ий,� 2004;�Стар-
чен�о,� 2009;� Старчен�о,� Прил�ць�ий,� 2009].� Одна�� �
с�часній�на��овій�літерат�рі�до�ладно�не�висвітлюється
б�дова� з�бно$о� сосоч�а� зачат�ів� молочних� з�бів� на
пізніх� етапах� вн�трішньо�тробно$о� розвит��� та� почат-
�ові�етапи�форм�вання�п�льпи�молочних�з�бів.

Метою�роботи�б�ло�вивчення�б�дови�з�бних�сосоч�ів
зачат�ів�молочних�різців�людини�на�пізніх�етапах�(18-25
тижнях)�вн�трішньо�тробно$о�розвит���людини.

Матеріали�та�методи
Об'є�том�дослідження�б�ли�зачат�и�верхніх�і�нижніх

молочних�різців�-�плодів�людини�в�період�від�18�до�25
тижнів� вн�трішньо�тробно$о�розвит��,� отримані� після
шт�чно$о�переривання�ва$ітності�за�соціальними�та�ме-
дичними�по�азаннями�(�сьо$о�20�спостережень).�Забір
матеріал�� проводили� з� �рах�ванням� ре�омендацій� з
�зяття�матеріал��для�морфоло$ічних�досліджень.�Після

фі�сації� в� 10%�розчині�нейтрально$о�формалін�� з� то-
тальних�препаратів�верхніх�і�нижніх�щелеп�ви$отовля-
ли�епо�сидні�шліфи,�що�містять�зачат�и�молочних�різців
за�спеціально�розробленою�нами�методи�ою�[Старчен-
�о,� Прил�ц�ий,� 2006].�Фарб�вання� препаратів� прово-
дили�1%�розчином�метиленово$о�синьо$о�на�1%�роз-
чині�б�ри.

Частин��матеріал��(фра$менти�верхніх�щелеп�із�за-
чат�ами�медіальних�молочних�різців�розмірами�4х3�мм)
після�фі�сації� в� 4%� розчині� $лютарово$о� альде$ід�� й
оброб�и� за� правилами,� прийнятими� в� еле�тронній
мі�рос�опії�[Кар�п�,�1984],�поміщали�в�ЕПОН-812�з�по-
дальшим�ви$отовленням�напівтон�их�зрізів�і�фарб�ван-
ням�їх�1%�розчином�метиленово$о�синьо$о�в�с�міші�з
1%�розчином�б�ри.

Вивчення�й�фото$раф�вання�мі�ропрепаратів�про-
водили�за�допомо$ою�світлово$о�мі�рос�опа�LABORLUX-
S�фірми�Leica.

Рез�льтати.� Об<оворення
У�дослідж�ваний� період� вн�трішньо�тробно$о� роз-

вит���в�з�бном��сосоч���зачат�ів�я��верхніх,�та��і�нижніх
молочних�різців�чіт�о�визначаються�три�зони,�я�і�істотно


